
Invitation  
til indvielse af Bøjden Nor

Fugleværnsfonden



Indvielse
Kom og vær med til at slippe køerne løs i et nyt og større Bøjden Nor

Lørdag den 4. maj 2013 kl. 13.00
 

Udvidelsen af naturreservatet ved Bøjden Nor er resultatet af et stort og 
vellykket naturgenopretningsprojekt finansieret af Fugleværnsfonden, 

Karen Krieger Fonden, Faaborg-Midftyn Kommune og EU. 

Derfor afholdes en festlig indvielse af det nye og nu større fristed 
for fugle, planter, insekter og dyreliv. Dagen er også et hip til køerne, 

som er så vigtige for at få genopretningen fra landbrugsjord til stadig mere 
naturlige overdrev og en mere varieret og rig natur til at lykkedes.

Indvielsen foretages af
Grete Justesen, formand for Teknik- og miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune

Martin Iversen, formand for Fugleværnsfonden 

Bøjden Cottage og Bøjden beboerforening vil bistå med et lettere traktement. 

Mødested:
Arrangementet finder sted i forlængelse af p-pladsen i den østlige del af reservatet

– se parkeringsanvisninger og kort på bagsiden.
 

NB!
Dagen står ikke kun i koens tegn, men i høj grad også i fuglenes.

Der vil derfor også være mulighed for at gå en tur i området og opleve fuglene i 
de opstillede teleskoper med vejledning fra Fugleværnsfondens frivilliggruppe ved Bøjden Nor. 

Og hvem ved - måske en strandtudse eller to dukker op i dagens anledning...

Godt fodtøj og tøj til dagens aktuelle vejr kan kun anbefales! 
 

          
Fugleværnsfonden
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Parkering foregår langs reservatets østlige del i rabatten på Dyndkrogvej, 
5600 Faaborg, hvor der vil være få minutters gang til selve arrangementet.

Alternativt foreslås parkering ved sydenden af noret med mulighed for en 20 
minutters gang langs den sydlige ende af reservatet.

Vel mødt!
 

Bøjden Nor ligger med egen færgehavn for enden af primærrute 8 på Fyn. 
I udkanten af Bøjden by viser skilte til reservatet.
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Kørselsvejledning til parkeringsplads
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Forsidefoto: Allan Gudio Nielsen


